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Nieuwsbrief WZC ‘t Heuverveld  – 11 januari 2021 
                   
 

Beste familie, mantelzorger,  

Met een klein hart ondergingen we voorbije vrijdag 9 januari opnieuw een test.   Alle bewoners van 

verdieping 0 testten negatief.   Ook goed nieuws voor de 5 bewoners die momenteel in een 

covidvrije afdeling in wzc Heilig Hart verblijven.  Zij waren initieel negatief getest en zij hebben terug 

een negatieve test afgelegd.  Eén medewerkster tewerkgesteld op de cohorte is positief getest maar 

heeft gelukkig milde symptomen. 

Het effect van de maatregel het splitsen van besmette en niet-besmette bewoners heeft effect.  De 

besmettingen doven uit.   

1. De cohortzone  

Momenteel zijn er nog 2 cohortzones namelijk afdeling 1 en 2.  Voor een aantal bewoners  is de 

“besmettelijke periode “ van 2 weken voorbij.  Omdat dit nog niet voor iedereen zo is, is het 

noodzakelijk dat zij nog even de kamerisolatie behouden.  Vanaf volgende week kan een eventuele 

verhuis naar de oorspronkelijke kamer in overweging worden genomen. 

2. Strategie  

We blijven de strategie van voorzichtigheid en nauwe opvolging stipt handhaven en hopen zo het 

virus definitief uit onze voorziening te verdrijven.  De volgende en hopelijk de laatste controle 

testing is voorzien op vrijdag 15 januari a.s. dit voor bewoners van afdeling 0 en medewerkers.  

3. Bezoek 

Voorlopig kan het bezoek nog niet opgestart worden.  We zetten alles op alles om coronavrij te zijn 

tegen het nakende vaccinatiemoment in de week van 25 januari.  Daarom blijven alle maatregelen, 

ook voor afdeling 0, onveranderd van kracht.  Wij hopen op jullie steun en begrip omtrent deze 

beslissing. 

4. Was en boodschappen 

Komt  u graag was brengen of meenemen  dan is dit mogelijk op woensdag  13 en vrijdag 15 januari 

tussen 15u en 17u. Ook voor het afleveren van de boodschappen bent u op deze voorziene 

momenten welkom. 

• Afdeling 0:  u kan terecht aan de achterzijde van het woonzorgcentrum (t.h.v. de leefruimte). 

• Afdeling 1 en 2: u kan terecht via de hoofdingang. 

Mag ik vragen om even snel een mailtje terug te sturen, of we u mogen verwachten?  Dit maakt het 

voor ons makkelijker te organiseren. 
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5. Videobellen 

Contacteer Pieter Meyskens voor een videocall of telefonisch contact met je familielid: 

pieter.meyskens@samenouder.be 

 

Oprecht bedankt aan iedereen voor alle steun en het begrip dat we mogen ontvangen in deze 

uitzonderlijke periode. 

En aarzel niet me te contacteren bij vragen of onduidelijkheden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Lieven D’haese 

Dagelijks verantwoordelijke  a.i. 
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